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Janja Trap-Kert

Domača 
mačka
Teža: do 3 kg
Velikost: do 35 cm
Življenjska doba: do 15 let

DOMAČI LJUBLJENČKI
Skoraj ni otroka, ki ne bi hotel 
imeti domače živali.
 Si tudi ti želiš domačega 
 ljubljenčka? Ali veš, kaj 
vse  potrebuje, da bo zdrav 
in  zadovoljen?
 Kaj misliš, ali je lahko ali težko 
zanj skrbeti, tudi če mine prvo 
navdušenje? Ali pa bodo po dolo-
čenem času starši morali prevzeti 
skrb?
 Če sprejmeš žival v svoj dom, 
moraš zanjo prevzeti odgovornost. 
Žival v stanovanju ne more skrbeti 

sama zase.
Živali doma potrebujejo 

ljubezen, skrbno nego ter 
prijaznega in vestnega 
skrbnika. Potrebujejo pri-

meren prostor za bivanje, 
nekatere živali redne sprehode in 

prostor. Najvažnejši pa sta prava 
vrsta hrane in sveža voda. Važno 
je tudi redno čiščenje bivališča.
 
Razmisli tudi, kdo bo skrbel za 
žival, ko boš šel na počitnice! 
Jo lahko vzameš s sabo?

Kaj bi potrebovala mačka, 
če bi živela pri tebi doma?

Vsak dan svežo vodo in hrano.
Ležišče z odejo.
Igrače za igro in brušenje krempljev.
Prostor za skakanje, plezanje in zalezovanje.
Mačje stranišče (če živi v stanovanju).
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Pes
Teža: odvisna od pasme
Velikost: odvisna 
od pasme
Življenjska 
doba:  do 16 let

Zlati hrček
Teža: od 100 do 125 g
Velikost: do 10 cm
Življenjska doba: 
do 3 leta

Kaj bi potreboval zlati hrček, 
če bi živel pri tebi doma?

Primerno veliko kletko s prostorom za spanje.
Vsak dan svežo vodo, semena, sadje in zelenjavo.
Igrače (vrtljivo kolo, rovi, trdi predmeti za grizenje).
Seno ali papir za ležišče.

Morski 
prašiček
Teža: 600 g
Dolžina: do 18 cm
Življenjska doba: 
do 8 let

anje.

Kaj bi potreboval pes, 
če bi živel pri tebi doma?

Vsak dan svežo vodo in hrano.
Ležišče z odejo.
Družbo drugega psa ali človeka.

Dovolj prostora za tek in igranje.
Igrače za igro.

Vsakodnevne sprehode.
Ovratnico in vrvico.

Kaj bi potreboval morski prašiček, 
če bi živel pri tebi doma?

Velik prostor za bivanje z ločenim delom za spanje.
Vsak dan svežo vodo, seno, semena, 
 sadje in zelenjavo.
Družbo drugih morskih prašičkov.
Seno ali slamo za ležišče.
Trde predmete za grizenje.
Varen prostor za tekanje.

Mladi rod sep-okt.indd   13Mladi rod sep-okt.indd   13 31.08.2007   10:37:28 Uhr31.08.2007   10:37:28 Uhr


